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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป� พ.ศ. 2561 
วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห,องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ช้ัน 5) 

 
--------------------------------------------------------------- 

ผู,มาประชุม 

 สมาชิกสภาเทศบาล 

1. นายเคารพ  อิสสระไพบูลย�  ประธานสภาเทศบาล  
2. นายวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายประสิทธิ์  วงศ�พิศาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายคํานวน  โสมนิล   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชัยยันต�  บุญเทียม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายธีระวัฒน�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ�  สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายสรพงษ�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นายสวาท  อรุณจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายภูริทัต  รัตนพาหุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายพิชัย  ลี้วรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายวิฑูรย�  หัสภาคย�   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายวัชระ  อินทรมุสิก  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. พันโทวิชัย  กัลยาพงศ�  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสุธรรม  ทองมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายเอกรินทร�  รอดทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

ผู,ไม5มาประชุม 
1. นายฉัตรชัย  พรมพัตร  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
2. นายสรพงษ�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
3. นางสาวอมรรัตน�  เงินเลี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
4. นายอาวุธ  สุขันทอง   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
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ผู,เข,าร5วมประชุม 
 ผู,บริหารเทศบาล 

1. นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

2. นายสมเธียร  ภู@สันติสัมพันธ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายมนัส  พงศ�ยี่หลAา   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายธํารงค�  แรกคํานวน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายคํารพ  วงศ�พิศาล   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายขจรเกียรติ  แกAวทองคํา  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
7. นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
8. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

หัวหน,าส5วนราชการและเจ,าหน,าท่ีผู,ท่ีเก่ียวข,อง 
1. นายประจักษ�  ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
2. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายสนิท  พรหมสุภา   รองปลัดเทศบาล 
4. นางวชิรา  ยุพการนนท�  ผูAอํานวยการสํานักการคลัง 
5. นายยงยุทธ  เหล@าเจริญเกียรติ  รักษาราชการแทน หัวหนAาสํานักปลัดเทศบาล 
6. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท�  ผูAอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายสมพร  กาญจนโสภาค  ผูAอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลAอม 
8. นางอรนงค�  ชูลําภู   ผูAอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางจิราภรณ�  แกAวปาน  ผูAจัดการสถานธนานุบาล 
10. นางจิตรา  มะโนสงค�   รักษาราชการแทนผูAอํานวยการสํานักการช@าง 
11. นายมนต�ชัย  บุตรมะรัถยา  ผูAอํานวยการส@วนการผลิต 
12. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  หัวหนAาฝGายรักษาความสงบ 
13. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหนAาฝGายอํานวยการ 
14. นางเกศแกAว  ศิริวัฒน�   หัวหนAาฝGายสงเสริมการท@องเท่ียว 
15. นายพลวัต  รุจิระยรรยง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนงาน 
16. นายจรัญ  ทิพย�สิทธิ์   นิติกรชํานาญการ 
17. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
18. นางสาวรุ@งฤดี  จันทร�ปรีดา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
19. นางสาวมลิดา  วัดศรี   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
20. นางขนิษฐา  จันทวาศ   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
21. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี  เจAาหนAาท่ีธุรการ 
22. นายยัสถะ  พลมี   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
23. นางสมจิตร�  มาศพงศ�   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
24. นางสาวกรกนก  คลAายจินดา  เจAาหนAาท่ีธุรการ 
25. นางชะอAอน  สมเชื้อ   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
26. นายยุทธการ  เกลี้ยงขํา  เจAาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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27. นางสาวรรณดี  ทองศิริ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
28. นายสหัส  พรหมแกAว   จพง.ปKองกันฯชํานาญการ 
29. นางสาวธนกมล  นิตย�วิมล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
30. นางศรีไพร  อมรการ   ลูกจAางประจํา 
31. นายยุทธการ  เกลี้ยงขํา  จพง.ธุรการ 
32. นางสมจิตร�  มาศพงศ�   ธุรการ 
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เป8ดประชุมเวลา  10.00 น. 

นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   กราบเรียนท@านประธานสภาเทศบาล ท@านรักษาราชการแทน  
เลขานุการสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผูAบริหารเทศบาล ท@านสมาชิกสภาเทศบาล และ

ผูA เขAาร@วมประชุมสภาเทศบาลทุกท@านครับ วันนี้ เปNนการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปO พ.ศ. 2561 
สมาชิก มาประชุม 18 คน ลากิจ 4 คน สมาชิกสภามาประชุมครบองค�
ป ระชุ ม  โ อกาสนี้ ข อ เ รี ยน เ ชิญท@ า นประธ านสภ า เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุม         
ตามระเบียบวาระการประชุมต@อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  เรียนท@านรักษาการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
ประธานสภาเทศบาล ท@านคณะผูAบริหาร ท@านสมาชิกสภาเทศบาลผูAทรงเกียรติ และผูAเขAาร@วม

ประชุ ม ทุ กท@ านครั บ  ในวั นนี้ เ ปN นการประชุ มสภา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปO พ.ศ. 2561 ในขณะนี้
สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 18 ท@าน ลากิจ 4 ท@าน สมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุมครบองค�ประชุม กระผมจะดําเนินการประชุม           
ตามระเบียบวาระการประชุมเปNนลําดับต@อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
   เรื่องท่ี 1 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญเลขานุการสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อ@านประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช   

นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   
เลขานุการสภาเทศบาล  

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปO พ.ศ. 2561 

  ดAวยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรายงานว@า มีความจําเปNนขอใหAเรียกประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปO พ.ศ. 2561 ต้ังแต@วันท่ี 16 เมษายน 2561 เปNนตAนไป มีกําหนดไม@เกิน 15 
วัน เพ่ือพิจารณาเรื่องการใชAจ@ายเงินสะสมเพ่ือสมทบก@อสรAางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีตAองขออนุมัติต@อสภาเทศบาล 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห@งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกAไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว@าดAวยขAอบังคับการประชุมสภาทAองถ่ิน                
พ.ศ. 2547 แกAไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ขAอ 36 (2) ผูAว@าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปO 2561 ต้ังแต@วันท่ี 16 เมษายน 
2561 เปNนตAนไป มีกําหนดไม@เกิน 15 วัน 

  ประกาศ  ณ วันท่ี  2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 

     (นายขจรเกียรติ   รักพานิชมณี) 
       รองผูAว@าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน 
            ผูAว@าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 



๕ 
 

 
เรื่องท่ี 2 กองสวัสดิการสังคม เชิญร@วมกิจกรรมการแข@งขันกีฬาเยาวชนเทศบาล ครั้งท่ี 5 

ประจําปO พ.ศ. 2561 ระหว@างการวันท่ี 18 -27 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
รายละเอียดตามเอกสารแจAง 

เรื่องท่ี 3 ขอเชิญร@วมเปUดอาคารสํานักงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 ทุ@งท@าลาด (ศาลา
หกเหลี่ยม) ในวันศุกร�ท่ี 20 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 ทุ@งท@าลาด 

เรื่องท่ี 4  เชิญร@วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจําปO พ.ศ. 2561 ในวันอังคารท่ี 24 เมษายน 
2561 ณ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามกําหนดการ  

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปO พ.ศ. 2561 ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 28  
กุมภาพันธ� พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ  หAองประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  สมาชิกท@านใดจะแกAไขเพ่ิมเติมหรือไม@ครับ  ถAามีขอไดAโปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล มีหรือไม@ครับ  

ถAาไม@มีกระผมจะปUดอภิปราย และจะขอมติท่ีประชุมในการรับรอง 
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปO พ.ศ. 2561 ประชุมเม่ือ
วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หAองประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) สมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบ
รายงานการประชุมกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม   
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน   16  เสียงครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  เห็นชอบ จํานวน  16 เสียง มีสมาชิกท@านใดไม@เห็นชอบ กรุณา 
ประธานสภาเทศบาล ยกมือข้ึนครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล  ไม@มีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล  งดออกเสียง 1 คนครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
    
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  รวมเปNน 17 คน หายไปไหน 1 คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล  ไม@อยู@ในท่ีประชุมครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
    
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  เปNนอันว@าท่ีประชุมเห็นชอบเปNนเอกฉันท�นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู,ถาม 

- ไม@มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท,องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล,ว 

- ไม@มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่ อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปNน

คณะกรรมการ ติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ใหAสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
ประธานสภาเทศบาล พัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรรมการชุดนี้เม่ือไดAรับการคัดเลือก

ขอใหAท@านทําหนAาท่ีใหAสมบูรณ� เต็มกําลังเพราะมีความสําคัญมากในการ
ทํางานท่ีจะตAองมีการติดตามและตรวจสอบตAองปฏิบัติหนAาท่ีอย@างสุจริต      
ไม@เห็นแก@พรรคพวก เห็นประโยชน�ของประชาชนเปNนท่ีต้ัง ตามท่ีเราไดA
สาบานไวAตอนเขAารับตําแหน@ง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส@วนทAองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกAไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2559 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ท่ีมาจากสมาชิกสภาทAองถ่ิน ชุดเดิมครบวาระสองปO              
ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2561 ชุดเดิมประกอบดAวยสมาชิกสภาเทศบาล  
ดังนี้ 

1. นายวิฑูรย�  หัสภาคย� 
2. นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว 
3. นายสวาท  อรุณจิตร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว@าดAวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส@วนทAองถ่ิน พ.ศ.2548 แกAไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559 หมวด 6 ขAอ 28 กําหนดใหAกรรมการอยู@ในตําแหน@งคราวละ 2 ปO 
และอาจไดAรับการคัดเลือกอีกไดA ใหAผูAบริหารทAองถ่ินแต@งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทAองถ่ิน (1) สมาชิกสภาทAองถ่ินท่ีสภาทAองถ่ิน
คัดเลือกจํานวนสามคน 

ใหAสภาเทศบาล คัดเลือกคณะกรรมการท่ีมาจากสมาชิกสภา
เทศบาลชุดใหม@ ใหAเสนอรายชื่อและคัดเลือกทีละคน 



๗ 
 

เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อกรรมการคนท่ี 1 เชิญท@านจักรพันธ ุ� 
จันทร�เขียว  

 
นายจักรพันธุ:  จันทร:เขียว  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 2  ขอเสนอนายวิฑูรย�  

หัสภาคย� เปNนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ขอบคุณครับ   

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ขอผูAรับรอง 2 ท@าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูAรับรองคนท่ี 1 นายคํานวน  โสมนิล 
    ผูAรับรองคนท่ี 2 นายปรานม  รวมพงศ� 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ผูAรับรองถูกตAองนะครับ ต@อไปใหAท@านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  รายชื่อกรรมการคนท่ี 2 เชิญท@านวิฑูรย� หัสภาคย� เสนอครับ 
 
นายวิฑูรย:  หัสภาคย:  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 4 ขอเสนอนายจักรพันธุ�  

จันทร�เขียว        
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ขอผูAรับรอง 2 ท@าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูAรับรองคนท่ี 1 นายภูริทัต  รัตนพาหุ 
    ผูAรับรองคนท่ี 2 นายธีระวัฒน�  คงสําราญ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ผูAรับรองถูกตAองนะครับ  ต@อไปใหAสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล คนท่ี 3  เชิญท@านวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล  
   
นายวิฑูรย:  อิสระพิทักษ:กุล  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3  ขอเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการ ติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ท@านท่ี 2 ผมขอเสนอรายชื่อนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 

        
 
 
 



๘ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ขอผูAรับรอง 2 ท@าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูAรับรองคนท่ี 1 พันโทพิชัย  กัลยาพงศ�  
    ผูAรับรองคนท่ี 2 นายเอกรินทร� รอดทอง 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ท@านวิฑูรย� อิสระพิทักษ�กุล ท@านเสนอชื่อกรรมการคนท่ี 2 ใช@ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม@ครับ  
 
นายวิฑูรย:  อิสระพิทักษ:กุล  ใช@ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  เม่ือมีผูAแข@งขันก็ตAองมีการขอมติ จะเปNนการลงบัตรหรือยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม@ครับ เชิญท@านวิฑูรย�  หัสภาคย� ครับ 
 
นายวิฑูรย:  หัสภาคย:  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 4 ถAามีการแข@งขันกระผมขอ

ถอนตัวเพ่ือจะไดAไม@ตAองมีการแข@งขันครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  คุณเปNนกรรมการคนท่ี 1 แต@ตอนนี้เปNนแค@การเสนอนะครับ ยังไม@ 
ประธานสภาเทศบาล ไดAเปNน ถAาท@านวิฑูรย�  หัสภาคย� ถอนตัว จะหาทางออกอย@างไรท@าน

เลขานุการสภาฯ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ การคัดเลือกกรรมการเราคัดเลือกเปNน 
เลขานุการสภาเทศบาล คนๆไป เช@น  กรรมการคนท่ี  1 หนึ่ ง ตําแหน@ ง  กรรมการคนท่ี  2           

หนึ่งตําแหน@ง ในการคัดเลือกเราคัดเลือกท่ีละตําแหน@งครับ เสนอกรรมการ
คนท่ี 2 มาจํานวน 2 คน ก็เลือกกันว@าจะไดAใคร แต@ท@านวิฑูรย� หัสภาคย� 
ท@านเปNนกรรมการคนท่ี 1 ท@านถอนตัว จะเลือกใหม@หรือไม@ ผมดูระเบียบ
อีกครั้งครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  เชิญท@านวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย:  อิสระพิทักษ:กุล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ความจริงแลAวถAามีการ

เสนอรายชื่อเปNนรายบุคคลท่ีละท@าน เราควรขอมติท่ีประชุมท่ีละท@านครับ 
เช@น เม่ือสักครู@มีสมาชิกเสนอรายชื่อท@านวิฑูรย�  หัสภาคย� เปNนกรรมการ 
ท@านท่ี 1 ท@านประธานก็ควรจะขอมติท่ีประชุมท@านท่ี 1 ใหAเรียบรAอยเปNน



๙ 
 

คนๆไป น@าจะดูเรียบรAอยกว@าครับท@านประธานครับ เสนอกรรมการคนท่ี 2 
ก็ขอมติคนท่ี 2 ต@อไป 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ถAามีการแข@งขันผมจะขอมติเปNนคนๆ ไป ผมขอเริ่มใหม@นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล เม่ือท@านวิฑูรย�  หัสภาคย� ท@านก็ถอนตัว ผมขอเริ่มใหม@นะครับ ผมขอใหA

สมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อกรรมการคนท่ี 1 ท@านสมาชิกสภาเทศบาล
ท@านใดจะเสนอโปรดยกมือครับ เชิญคุณจักรพันธุ�  จันทร�เขียว 

 
นายจักรพันธุ:  จันทร:เขียว  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมจักรพันธุ�  จันทร�เขียว สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 2 ขอเสนอชื่อนายคํานวน โสมนิล   

เปNนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ขอผูAรับรอง 2 ท@าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูAรับรองคนท่ี 1 นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ� 
    ผูAรับรองคนท่ี 2 นายปรานม  รวมพงศ� 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  มีสมาชิกสภาท@านใดจะเสนอรายชื่อกรรมการคนท่ี 1 เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม@ เชิญท@านวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล 
 
นายวิฑูรย:  อิสระพิทักษ:กุล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ผมขอเสนอท@านวิฑูรย�  

หัสภาคย� เปNนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ขอเสียงผูAรับรองดAวยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูAรับรองคนท่ี 1 นายเอกรินทร�  รอดทอง 
    ผูAรับรองคนท่ี 2 นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ผูAรับรองถูกตAองนะครับ ขณะนี้มีรายชื่อกรรมการคนท่ี 1 จํานวน  
ประธานสภาเทศบาล 2 ท@าน สมาชิกสภาท@านใดจะเสนอรายชื่อกรรมการคนท่ี 1 เพ่ิมเติมโปรด

ยกมือครับ ถAาไม@มีผูAใดเสนอเพ่ิมเติม ผมตัดสินไม@ไดAหรอกครับว@าใครจะไดA
เปNนระหว@างคุณคํานวน โสมนิล กับคุณวิฑูรย�  หัสภาคย�  ผมจะขอมติ              
เชิญท@านวิฑูรย�  หัสภาคย�  

 
 



๑๐ 
 

 
นายวิฑูรย:  หัสภาคย:  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 4 ผมขออนุญาต ขอบคุณ

เพ่ือนสมาชิกสภาท่ีเสนอชื่อนะครับ ผมขออนุญาตถอนตัวครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  มีผูAใดเสนอกรรมการคนท่ี 1 เพ่ิมเติมหรือไม@ครับ เชิญคุณเอกรินทร�  
ประธานสภาเทศบาล  รอดทอง 
 
นายเอกรินทร:  รอดทอง  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายเอกรินทร�  รอดทอง สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ผมขอเสนอ 

ท@านประสิทธิ์  วงศ�พิศาล เปNนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ขอผูAรับรองครับ โปรดยกมือครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูAรับรองคนท่ี 1 พันโทวิชัย  กัลยาพงศ� 
    ผูAรับรองคนท่ี 2 นายวัชระ  อินทรมุสิก 
  
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  เปNนอันว@ามี 2 คน นะครับ ท@านภูริทัต ท@านจะเสนอใคร เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายภูริทัต  รัตนพาหุ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 1 กราบเรียนท@านประธาน  

ผมคิดว@าข้ันตอนการนําเสนอ น@าจะใหAมีการนําเสนอใหAเสร็จเรียบรAอยแลAว
ใหAประธานปUดการนําเสนอ แลAวใหAมีการลงมติครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  นี่ไงครับ ถAาผมปUดเลยก็ว@าผมอีก ผมเขAาใจครับ พ่ึงครึ่งชั่วโมงเอง  
ประธานสภาเทศบาล ท@านจะรีบไปไหน ส.ส.เขาประชุมเปNนสองสามวัน เปNนอันว@า 2 ท@านนะครับ 

ท@านประสิทธิ์ ท@านแข@งนะครับ พอแลAวครับท@านเอกรินทร� นั่งลงครับ       
เชิญท@านวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุลครับ 

 
นายวิฑูรย:  อิสระพิทักษ:กุล  หามิไดAครับท@านประธานครับ ท@านเอกรินทร�ท@านจะขอถอนชื่อครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ท@านจะขอถอนแลAวคนท่ีท@านเสนอเขาไม@เสียใจหรือครับ ผูAรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล ถูกตAอง ผมถามท@านประสิทธิ์ วงศ�พิศาล ท@านยอมรับหรือไม@ ผมจะไดAใหA

แข@งกัน เชิญท@านประสิทธิ์ วงศ�พิศาลครับ 
 



๑๑ 
 

นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 4 กระผมขอถอนตัวครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  นี่ครับคนท่ีจะขอถอนตัวไดA ท@านเอกรินทร� เสนอแลAวมีผูAรับรอง 
ประธานสภาเทศบาล ถูกตAอง ท@านอย@าทําแบบถอนหญAาขAางบAาน คิดใหAหนักก@อน เปNนอันว@าท@าน

คํานวน โสมนิล ไดAเปNนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คนท่ี 1 ต@อไปใหAสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อกรรมการคนท่ี 
2 เชิญท@านปรานม  รวมพงศ�  

 
นายปรานม  รวมพงศ:   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมปรานม  รวมพงศ� สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช เขตเลือก ต้ั ง ท่ี  1  ผมขอเสนอชื่ อ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คนท่ี 2 นายวิฑูรย�  
อิสระพิทักษ�กุล ครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ขอผูAรับรอง ไดAโปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูAรับรองคนท่ี 1 นายวิฑูรย� หัสภาคย� 
    ผูAรับรองคนท่ี 2 นายธีระวัฒน�  คงสําราญ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  สมาชิกสภาเทศบาลท@านใด จะเสนอรายชื่อกรรมการคนท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล ไดAโปรดยกมือครับ  เชิญท@านคํานวน  โสมนิล 
 
นายคํานวน  โสมนิล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมคํานวน  โสมนิล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 2 ผมขอเสนอนายจักรพันธุ�  

จันทร�เขียว เปNนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ผูAรับรอง ไดAโปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูAรับรองคนท่ี 1 นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ� 
    ผูAรับรองคนท่ี 2 นายสวาท  อรุณจิตร 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  สมาชิกสภาเทศบาลท@านใดจะเสนอรายชื่อกรรมการอีกหรือไม@ 
ประธานสภาเทศบาล ถA า ไม@ มีกระผมจะขอมติ ท่ีประชุม  ท@ านใด เห็นชอบใหAนายวิ ฑู รย�                   

อิสระพิทักษ�กุล เปNนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนขอไดAโปรดยกมือ 
 
 



๑๒ 
 

นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน  8 เสียง 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  สมาชิกสภาเทศบาลท@านใด เห็นชอบใหAนายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว 
ประธานสภาเทศบาล   เปNนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ขอไดAโปรดยกมือ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  จํานวน  9 เสียง 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  เปNนอันว@าท@านจักรพันธุ�  จันทร�เขียว ไดAเปNนกรรมการติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นะครับ 
 
นายวิฑูรย:  อิสระพิทักษ:กุล  ผมขออนุญาตงดออกเสียงครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  เปNนอันว@าไดAกรรมการคนท่ี 2 ต@อไปใหAสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  ชื่อกรรมการ คนท่ี 3 เชิญท@านวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล 
 
นายวิฑูรย:  อิสระพิทักษ:กุล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ขอเสนอนายสุภัค      

รัตนพฤกษ�ขจร เปNนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ขอผูAรับรอง ไดAโปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูAรับรองคนท่ี 1 นายพิชัย  ลี้วรกุล 
 ผูAรับรองคนท่ี 2 พันโทวิชัย  กัลยาพงศ� 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ผูAรับรองถูกตAอง  ท@านใดเสนอชื่อกรรมการ เชิญท@านสวาท  อรุณจิตร 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสวาท  อรุณจิตร   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมสวาท  อรุณจิตร สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 1 ขอเสนอนายประยูร   

จิระพิบูลย�พันธ�  เปNนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ขอผูAรับรอง ไดAโปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ 



๑๓ 
 

เลขานุการสภาเทศบาล  ผูAรับรองคนท่ี 1 นายคํานวน  โสมนิล 
 ผูAรับรองคนท่ี 2 นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ผูAรับรองถูกตAองนะครับ สมาชิกสภาท@านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล ขอไดAโปรดยกมือ หากไม@มี เปNนอันว@ามี 2 ท@าน ผมจะขอมติต@อท่ีประชุม 
  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบใหAนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 

เปNนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดAโปรดยกมือ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  จํานวน  7 เสียง 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบใหAนายประยูร จิระพิบูลพันธ� 
ประธานสภาเทศบาล เปNนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดAโปรดยกมือ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  จํานวน  10 เสียง 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ท@านประยูร   จิระพิบูลย�พันธ� ไดAเปNนกรรมการ คนท่ี 3  
ประธานสภาเทศบาล ขอใหAเลขานุการสภาฯ อ@านรายชื่อกรรมการท้ังสามท@าน 
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  กรรมการคนท่ี 1 นายคํานวน  โสมนิล 
    กรรมการคนท่ี 2 นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว 

กรรมการคนท่ี 3 นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ� 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  กรรมการท้ังสามท@าน ขอใหAท@านทํางานเปNนตัวแทนของพวกเรา 
ประธานสภาเทศบาล ซ่ึงไดAมีการคัดเลือกตัวแทนแลAว เปNนการตรวจสอบและประเมินผลจาก        

ฝGายสภา ขอใหA ทํางานอย@างตรงไปตรงมา ไม@ ใช@ เขA าไปจัดทําแผน               
เพ่ือผลประโยชน�ของตัวเอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องญัตติท่ีเสนอใหม5 

ญัตติ ท่ี 6.1 ขอเสนอญัตติขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปO
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 ไปต้ังจ@ายเปNนรายการใหม@ เพ่ือสมทบค@าก@อสรAางอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 หAองเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปNนเ งิน 
1,007,160.- บาท   

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  เรียนเชิญท@านรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ ไดAแถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
 
นายพงศ:สินธุ:  เสนพงศ:   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ  



๑๔ 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติต@อท่ีประชุมสภา ดังจะ

กราบเรียนดังต@อไปนี้ 

                                                         ญัตติ 
                                                สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
             ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช  80000 
       9 เมษายน  2561 
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจ@ายเปNน

รายการใหม@เพ่ือสมทบค@าก@อสรAางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หAองเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ขAาพเจAาขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ไปต้ังจ@ายเปNนรายการใหม@เพ่ือสมทบค@าก@อสรAางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หAองเรียน โรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก@อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน (ฝGายประจํา) 
  เงินอุดหนุนท่ัวไป 
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 188,911,300 
  ขอโอนลดท้ังสิ้น จํานวน 1,007,160 บาท (หนึ่งลAานเจ็ดพันหนึ่งรAอยหกสิบบาทถAวน) 
  โอนไปต้ังจ@ายเปNนรายการใหม@เพ่ือสมทบค@าก@อสรAางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หAองเรียน 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ท้ังสิ้น จํานวน  1,007,160 บาท (หนึ่งลAานเจ็ดพันหนึ่งรAอยหกสิบบาทถAวน)  

  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการโอนลด และโครงการนี้เทศบาลไดAรับการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 9,054,300 บาท 
และไดAขออนุมัติใชAจ@ายเงินสะสมเพ่ือสมทบค@าก@อสรAาง จํานวน 1,017,300 บาท (หนึ่งลAานหนึ่งหม่ืนเจ็ดพัน
สามรAอยบาทถAวน) ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 ประจําปO พ.ศ. 
2561 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2561 ซ่ึงต@อมาฝGายพัสดุและทรัพย�สิน สํานักการคลัง ไดAประกาศประกวด
ราคา งบประมาณท่ีต้ังไวA 10,071,600 บาท (สิบลAานเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหกรAอยบาท) ราคากลางกําหนดไวA 
12,760,000 บาท (สิบสองลAานเจ็ดแสนหกหม่ืนบาทถAวน) ปรากฏว@าผูAเสนอราคาตํ่าสุดไดAเสนอราคา 
11,078,760 บาท (สิบเอ็ดลAานเจ็ดหม่ืนแปดพันเจ็ดรAอยหกสิบบาทถAวน) ซ่ึงราคาดังกล@าวสูงกว@างบประมาณ
ท่ีไดAรับจัดสรร เปNนเงิน 1,007,160 บาท (หนึ่งลAานเจ็ดพันหนึ่งรAอยหกสิบบาทถAวน) แต@ตํ่ากว@าราคากลางท่ี
กําหนดไวA 1,681,240 บาท (หนึ่งลAานหกแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันสองรAอยสี่สิบบาทถAวน) ดAวยเหตุผลดังกล@าว 
จึงขอโอนต้ังจ@ายเปNนรายการใหม@ เพ่ือสมทบค@าก@อสรAาง จํานวน 1,007,160 บาท (หนึ่งลAานเจ็ดพันหนึ่งรAอย-
หกสิบบาทถAวน) รวมเปNนเงินค@าก@อสรAางท้ังสิ้น จํานวน 11,078,760 บาท สิบเอ็ดลAานเจ็ดหม่ืนแปดพันเจ็ด
รAอยหกสิบบาทถAวน) 

 



๑๕ 
 

  ท้ังนี้ เพ่ือใหAการปฏิบัติเปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส@วนทAองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกAไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขAอ 27 “การ
โอนเงินงบประมาณรายจ@ายในหมวดครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก@อสรAางท่ีทําใหAลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ@ายเปNนรายการใหม@เปNนอํานาจของสภาทAองถ่ิน” 

  ขอไดAโปรดนําเสนอต@อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต@อไป 

            ขอแสดงความนับถือ 

     ลงชื่อ       ผูAเสนอ         
            (นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
                    รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
            นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ขอบคุณ ท@านรองพงศ�สินธุ�ครับ มีสมาชิกสภาท@านใด 
ประธานสภาเทศบาล ประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ขอไดAโปรดยกมือเชิญท@านภูริทัต  รัตนพาหุ 
 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมภูริทัต  รัตนพาหุ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 1 ผมขออภิปรายสนับสนุน 

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2561 
ไปต้ังจ@ายเปNนรายการใหม@ เพ่ือสมทบค@าก@อสรAางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หAองเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปNนเงิน 1,007,160.- บาท 

 สืบเนื่องจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลวันเพชรจริก เปNนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
บริการของเขตเลือกต้ังท่ี 1 และกระผมเองก็ไดAเห็นถึงความเปNนมา           
ความเปลี่ยนแปลง ความเสื่อมโทรมของอาคารหลังนั้นมาโดยตลอด            
ในเวลาฝนตกน้ําจะรั่วมาจนถึงชั้น 2 ผมเองก็เปNนกรรมการสถานศึกษาอยู@
จึงไดAรูAถึงประวัติและความเปNนมาของโรงเรียนพอสมควร ถAาผมจําไม@ผิด 
เริ่มก@อต้ังในปO พ.ศ. 2463 ใชAโรงธรรมของวัดเพชรจริกเปNนสถานท่ีเรียน            
เปNนอาคารหลังแรก และในปOสองพันสี่รAอยกว@าไดAมีผูAบริจาคสถานท่ีใหAสรAาง
โรงเรียน เทศบาลนครจึงไดAจัดต้ังโรงเรียนระดับประถมศึกษา เม่ือปO             
พ.ศ. 2542 เราไดAเปUดจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปOท่ี 1 – 6 
เต็มรูปแบบ และไดAมีการยุบจากประถมศึกษา เปNนระดับมัธยมศึกษา        
เ ม่ือพ.ศ.2550 ซ่ึงในขณะนั้นผมก็เปNนสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชแห@งนี้ ท@านประธานครับอาคารหลังดังกล@าว ถAาดูภายนอก
แลAวเหมือนจะใหม@ เพราะเรามีการปรับปรุงทาสีอาคารหลายครั้ง อาคาร
หลังนั้นไดAงบประมาณในการก@อสรAางเม่ือปO พ.ศ. 2523 ก@อสรAางแลAวเสร็จ
เม่ือปO พ.ศ. 2524 ซ่ึงถAานับถึงปaจจุบันนี้ก็ 38 ปO ฐานรากเกิดการรAาว            
ถAาเ พ่ือนสมาชิกไดA เขAาไปดูในพ้ืนท่ีจริง  ผมไดAประสานงานกับท@าน
ผูAอํานวยการโรงเรียน คณะครูและผูAปกครอง ว@าโรงเรียนสาธิตเทศบาล       
วัดเพชรจริกจะไดAรับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส@งเสริมการปกครอง
ทAองถ่ินเปNนจํานวนเงินท้ังสิ้นเกAาลAานกว@าบาท แต@ราคากลางการก@อสรAางนั้น
สิบสองลAานกว@า เราก็จะตAองนําสู@สภาเพ่ืออนุมัติสมทบเงินค@าก@อสรAาง             



๑๖ 
 

ใหA เ ต็มจํ านวน แต@ตามระเ บียบพัส ดุราคาการก@อสรA า ง มัน ข้ึนลง                    
หากระยะเวลาเกินสามสิบวันจะตAองตรวจสอบราคาใหม@ ซ่ึงไดAทราบว@า           
มีผูAประมูลตามระเบียบพัสดุราคาสิบเอ็ดลAานกว@า ซ่ึงก็มีเงินเหลือลAาน          
กว@าบาท ผมขอขอบคุณทางฝGายบริหาร และกรมส@งเสริมการปกครอง
ทAองถ่ิน ท่ีใหAโอกาสในการก@อสรAางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาล      
วัดเพชรจริกใหม@ เพราะชาวนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะชาวเทศบาลเราก็รูA
กันดีว@านักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกสรAางชื่อเสียงใหAเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชและชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาโดยตลอด ซ่ึงก็เปNน
ลําดับตAนๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช และระดับตAนๆ ของประเทศ 
โดยเฉพาะการสอบเขAาศึกษาต@อคณะท่ีดังๆ เช@น คณะแพทย�ศาสตร�          
คณะวิศวกรรม หรือโปรแกรมเมอร� ก็มีมากมาย ผมคิดว@าเพ่ือนสมาชิก       
คงจะคิดเหมือนกับผมนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:   ผมจําไดAว@ามีนักเรียนยากจนท่ีสอบไดAคณะแพทย�แต@ไม@มีเงิน 
ประธานสภาเทศบาล จะเรียน พวกเราไดAช@วยกันสนับสนุนเงินกันตามกําลังเพ่ือใหAเขาไดAเรียน       

ซ่ึงเปNนความภาคภูมิใจของเทศบาลเรา เม่ือก@อนมีหอพักแต@โดน สตง.
ทักทAวง เลยไม@ทราบว@าไปถึงไหนแลAว ฝากท@านปลัด ท@านผอ.คลัง ดูแล
การศึกษาดAวยครับ มีผูAใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมครับ เชิญท@านวิฑูรย�  หัสภาคย� 

 
นายวิฑูรย:  หัสภาคย:   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมวิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 4 ผมขอสนับสนุนญัตติ       

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2561 ไป
ต้ังจ@ายเปNนรายการใหม@ เพ่ือสมทบค@าก@อสรAางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หAองเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปNนเงิน 1,007,160.- บาท  

ผมเองไม@ค@อยจะมีความรูAทางดAานการศึกษา แต@ถAาเราต้ังขAอสังเกต 
ในวันนี้ถAาเรามาดูจํานวนนักเรียนของเทศบาลจะเห็นไดAว@าแน@นทุกโรง        
ผมเองภาคภูมิใจ ในวันนี้หากเราจะสานต@อทางการศึกษาใหAดียิ่งข้ึนไปจะ
เห็นว@าโรงเรียนขนาดเล็กยกเวAนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง และเทศบาล
วัดมเหยงคณ�  ซ่ึงนักเรียนจะไปอัดกันอยู@เปNนจํานวนมากจนเกินภาระของ
ครู เพราะเราไม@ไดAรับเด็กเฉพาะในเขตเทศบาล นักเรียนนอกเขต เช@น          
ลานสกา ท@าศาลา ปากพูน นักเรียนต@างถ่ินต@างใหAความสนใจเขAามาใน
โรงเรียนเทศบาลของเรา เราไม@ไดAจะรังเกียจหรือใจแคบหรือปฏิเสธ แต@
อยากจะฝากท@านประธานสภาไปยังฝGายบริหารซ่ึงจะตAองจัดการดAาน
การศึกษาเหล@านี้ ถAาปaญหามากเขAาต@อไปเราจะแกAไม@ไดA เหมือนดังเช@น
ปaญหากองขยะ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:   เขายAายสําเนาทะเบียนมานะครับท@านทราบหรือไม@ 
ประธานสภาเทศบาล 
 



๑๗ 
 

นายวิฑูรย:  หัสภาคย:   ครับ เปNนขAอหารือจะเปNนไปไดAหรือไม@ เราจะมีวิธีการบริหารจัดการ
สมาชิกสภาเทศบาล  อย@างไรในการยAายเขAาออก ไม@ใช@ว@ายAายมาวันนี้พรุ@งนี้ไดAสิทธิเขAาเรียนตAองมีการ 

ยAายเปNนปOหรือไม@ เบญจมเขาทําไดAเรื่องเด็กฝาก ของเราก็ตAองทําไดA เพราะ
ผมเชื่อเหลือเกินว@ามันคงจะเปNนโครงสรAางท่ีไม@แตกต@างกัน กลับมาดู
โรงเรียนขนาดเล็กของเราผมทราบว@านักเรียนวัดใหญ@สอบติดหนึ่งในยี่สิบ
ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถือว@าเขาประสบความสําเร็จ ถามผูAปกครอง 
ว@าใครอยากจะใหAลูกไปเรียนเทศบาลวัดใหญ@บAาง ไม@ค@อยจะมีครับ แต@วันนี้
เขาประสบความสําเร็จ ถAาเราสรAางกระแสใหAทยอยออกจากเสมาเมือง
และมเหยงคณ� ไปวัดใหญ@ ไปท@าโพธิ์บAาง ไปศรีทวีบAาง โรงเรียนในเทศบาล
ของเรามาตรฐานใกลAเคียงกันทุกโรง อย@าไปดูจํานวนนักเรียนสอบเขAาเรียน
มัธยมไดA โรงเรียนท่ีมีนักเรียนเยอะส@งไปเกAารAอยคน สัดส@วนมันก็ตAองเยอะ 
โรงเรียนท่ีมีนักเรียนนAอยส@งเกAาสิบคน สัดส@วนมันก็ตAองนAอยกว@า อย@าเอา
ตัวชี้วัดในการสอบเขAาระดับมัธยม ถAาเราจํากัดจํานวนนักเรียนไม@ไดA
มาตรฐานของโรงเรียนเสมาเมืองและมเหยงคณ�ของเราก็จะนAอยลงไป 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:   ครับผมทราบว@ามีจดหมายจากคนใหญ@คนโตเยอะ ท@านผอ.สมหวัง 
ประธานสภาเทศบาล ท@านประชาสัมพันธ�มากๆ หน@อยครับในการรับนักเรียน ผอ.โรงเรียนหนักใจ

ในการรับนักเรียน ดูอย@างมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปGวยก็เยอะ เหมือนภูเขา
น้ําแข็ง เราเห็นแต@ยอด เปNนประธานศาลฎีกาก็มี เปNนโจรก็มี นักศึกษาเยอะ
เปNนแสนๆ คนไทยไม@ดูภาพรวม คนไทยจะขาดเหตุผล อย@างท@าน ส.ท.
วิฑูรย�ว@าสอบพันคนไดAรAอยคน สอบรAอยคนจะไดAรAอยคนมันก็เปNนไปไม@ไดA
ตAองดูสัดส@วน เชิญท@านคํานวนครับ 

 
นายคํานวน  โสมนิล   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมคํานวน โสมนิล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 2 ผมขอประทAวงท@านประธาน
    เม่ือครู@พูดถึงมหาวิทยาลัยรามคําแหงว@าห@วย ไม@ถูกนะครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ผมเปNนประธาน ผมพูดในเชิงเปรียบเทียบ ผมก็รามคําแหง 
ประธานสภาเทศบาล  ผมพูดว@าปGวยก็เยอะ ออกวิทยุนะครับ 
 
นายคํานวน  โสมนิล   อีกอย@างสมาชิกอภิปรายท@านประธานพูดสวนตลอดเลยผมดูๆ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ผมเปNนประธาน ผมจะพูด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล   ผมก็มีสิทธิประทAวงไดAครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 



๑๘ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  คุณนั่งลงก@อนครับ พอหรือยัง ผมก็จบราม เปNนผูAว@าผมก็รูAจัก 
ประธานสภาเทศบาล  ท@านพีระศักด์ิ ท@านก็จบราม  
 
นายคํานวน  โสมนิล   ผมใชAสิทธิการประทAวงครับ ท@านประธานคุมการประชุมก็ทําหนAาท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลยครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  คุณนั่ง คุณคอยซิ สมัยหนAาคุณจะมาเปNน คุณไม@พอใจก็เชิญเลย 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล   เรียนท@านประธานสภา ผมคํานวน  โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 2 ผมขอสนับสนุนญัตติขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ@ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปต้ังจ@ายเปNน
รายการใหม@ เพ่ือสมทบค@าก@อสรAางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หAองเรียน 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปNนเงิน 1,007,160.- บาท เรื่อง
การศึกษาท้ังหลายเปNนสิ่งท่ีดีทําใหAคนหายโง@ ทําใหAคนมีความรูAสึกท่ีดี         
มีความประพฤติดี ท@านประธานท่ีเคารพ ท@านผูAบริหาร ผมขอสนับสนุน
ญัตตินี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:   ไม@มีใครไม@สนับสนุนหรอกครับเรื่องการศึกษา สมาชิกสภาท@านใด 
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายเพ่ิมเติมไดAโปรดยกมือครับ เม่ือไม@มีสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด

อภิปราย ผมขอปUดการอภิปรายและจะขอมติต@อท่ีประชุมเรื่องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ไปต้ังจ@าย
เปNนรายการใหม@ เพ่ือสมทบค@าก@อสรAางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หAองเรียน 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปNนเ งิน 1,007,160.- บาท          
ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  สมาชิกครบองค�ประชุม   
เลขานุการสภาเทศบาล  เห็นชอบ  จํานวน  18  เสียง ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:   สมาชิกสภาท@านใดไม@เห็นชอบ กรุณายกมือข้ึน 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ท@านสมาชิกสภาเทศบาล ท@านใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล   งดออกเสียง ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 



๑๙ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  เปNนอันว@าในญัตติท่ี 6.1 นี้ ท่ีประชุมสภาแห@งนี้ใหAความเห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติ จํานวน  18  เสียง ผ@านนะครับ   
  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ,ามี) 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  มีสมาชิกท@านใดประสงค�จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม@ครับ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท@านวิฑูรย�  หัสภาคย� ครับ 
 
นายวิฑูรย:  หัสภาคย:  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมวิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4  ครับ ผมไม@ไดAบ@นนะครับผม แต@เปNน

เวลาท่ีเราใชAไม@เยอะจึงขอฝากท@านประธานสภาผ@านไปยังฝGายบริหารเรื่อง
การสํารวจรางระบายน้ําตามธรรมชาติ ซ่ึงขณะนี้หนAาแลAงเหมาะแก@การ
สํารวจ ท@อระบายน้ําท่ีเปNนจุดเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะน้ําท@วมมาโดยตลอด            
ซ่ึงเรามักจะทําตอนท่ีน้ําเต็มท@อซ่ึงไม@ค@อยจะไดAผล เพราะเปNนการแกAปaญหา
เฉพาะหนAา เม่ือเราเสร็จภารกิจงาน ไม@ว@าจะเปNนสํานักการช@างหรือ            
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลAอมของเรา ในการดูดท@อเราก็ทํากันอยู@เปNน
ประจําอยู@แลAวแต@ท@อท่ีเปNนธรรมชาติตามตรอก ซอก ซอย ซ่ึงเราสามารถ        
ใชAรถ JCB เขAาไปขุดลอกหญAาท่ีปกคลุมอยู@  เช@นหนAาโรงเรียนเบญจม           
เราเคยขุดลอกไวAสวยงามตอนนี้เริ่มปกคลุมแลAว ช@วงหนAาแลAงจึงเหมาะสม
ท่ีสุดในการดําเนินการ ฝากไปยังหน@วยงานท่ีเก่ียวขAองสํารวจท@อท่ีเปNน
ธรรมชาติครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ผมพูดก@อนนะครับ ถนนกะโรมมันยุบตัวเปNนโพรงเยอะนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล วันก@อนท่ีผมไม@ยกมือใหAเพราะถนนมันยังดีอยู@ ถามท@านวิฑูรย� หัสภาคย�ดู 

อย@างกับเมืองลับแล แถวบAานผมลาดยางแลAวยุบอีก ท่ีท@านวิฑูรย� พูดมี
ประโยชน�ขุดลอกคลองตAองขุดหนAาแลAง ขุดหนAาฝนชาวบAานด@าครับ แต@ปOนี้น้ํา
ไม@ขาดเลยนะครับ ผมชอบ ผมเชื่อว@าตAองดีข้ึนครับ เชิญท@านคํานวน โสมนิล 

 
นายคํานวน  โสมนิล  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายคํานวน โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ครับ ก็อยากจะฝาก

ท@านประธานสภาไปยังฝGายบริหารเรื่องการวางท@อเมน รAอยสี่สิบกว@าลAานผม
ไม@ทราบว@ าใครเปNนคนคุมงาน แต@ ในเ ม่ือผมไดA รับการแต@ง ต้ัง เปNน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ผมฝากไปยัง       
ผูAคุมงานออกไปตรวจในการวางท@อเมน ผมจะออกตรวจ ผมผ@านทุกวัน 
ก@อนหนAานี้ไม@อยากจะยุ@งผมรูAว@ามันมีซับ(sub) หลายซับ(sub) บางซอย
ทํางานดีครับเรียบรAอย เอาหินเอาเศษวัสดุต@างๆ ออกหมดแลAว แต@บางซอย
ไม@ เรี ยบรAอย ซอยเล็กและแคบชาวบAานบ@นมาก วัส ดุกองอยู@ เ ต็ม            
ผมยกตัวอย@างซอยรามราชทAายน้ํา ฝากท@านประธานไปยังผูAบริหารและฝาก
ช@างคุมงาน ช@วยตรวจสอบ เร@งรัดการทํางานดAวย ถAาผมตAองทําหนังสือ
รายงานยังไงก็ขอโทษไวAล@วงหนAาดAวย 



๒๐ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ท@านนายกท@านดูหลังอนุบาลจังหวัดดAวยนะครับ ผมเห็นว@ามันแคบ 
ประธานสภาเทศบาล และมีวัสดุกองอยู@ เชิญท@านวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล 
 

นายวิฑูรย:  อิสระพิทักษ:กุล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ครับ สิ่งท่ีผม         

จะอภิปรายสักเล็กนAอย ขอฝากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท่ีประชุมแห@งนี้ไดA เลือกเม่ือสักครู@  ซ่ึงขอใหAท@านทําหนAาท่ี
ตรวจสอบและประเมินผลงานอย@างเต็มกําลังความสามารถ ไม@ใช@แค@ท@าน
เขAาประชุมแลAวมีเบ้ียเลี้ยง หรือท@านเพียงแต@เขAาไปพูด ท@านจะมีสิทธิในการ
ลงมติในการจัดทําแผนพัฒนาเพียงอย@างเดียว แต@ท@านตAองทําอย@างอ่ืนดAวย 
ท@านตAองดูแลในแผนพัฒนาอย@างจริงจัง ผมใคร@ขอฝากเรื่องเสาไฟ 12 
นักษัตรผลงานท่ีออกมาจะเห็นว@ามีปaญหาเรื่องโครงสรAางหลายพ้ืนท่ี         
จะเปNนปaญหาเก่ียวขAองกับความปลอดภัยของพ่ีนAองประชาชน ปaญหาเรื่อง
โครงสรAางท่ีไม@ไดAคุณภาพเม่ือมีลมพัดแรง ฝนตกหนัก ผมคิดว@าเปNนปaญหา
ทุกเสาในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน และไม@ทราบว@าผ@านคณะกรรมการ
ตรวจรับมาไดAอย@างไร เม่ือสักครู@ ท่ีผมตAองเสนอกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาไม@ใช@เพียงเพราะเหตุผลทางการเมือง สิ่งเหล@านี้ไม@ใช@
เฉพาะเสา ทางเทAา ถนน ก็เปNนปaญหาแทบท้ังสิ้น ผมไม@ทราบว@าผูAบริหารชุด
นี้อยู@กันไดAอย@างไร วิธีการเดียวท่ีพวกผมจะกระทําไดAในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาล คือการเปNนหูเปNนตาแทนประชาชน การตรวจสอบสิ่งท่ีเปNนปaญหา
ใหAมีความเรียบรAอย โปร@งใส สิ่งใดท่ีตAองปรับปรุง ถAาเปNนผูAบริหารท่ีมี
คุณภาพท@านตAองลงพ้ืนท่ี ถAาผูAบริหารไม@ออกพ้ืนท่ีนั่งอยู@ในหอคอยงาชAาง 
ผมไม@ไดAว@าท@านบกพร@อง แต@ผมว@าท@านทํางานยังไม@เต็มท่ีโดยเฉพาะขณะนี้
ท@านเชาวน�วัศ  พักไปก็มีตัวแทนของท@านไดAข้ึนมาบริหารท@านพงศ�สินธุ�  
เสนพงศ� ถAาท@านฟaงคนขAางตัวใหAนAอยลงแลAวฟaงชาวบAานใหAมากข้ึน ชาวบAาน
ท@านฟaงเถอะครับ แลAวผลมันจะตามมาเอง ผมอยากใหAคนมีคุณภาพจริงๆ 
เขAาไปทํางาน ไม@ใช@เขAาไปเพ่ือเขียนแผนเพ่ือประโยชน�ของตัวเอง ท@านตAองทํา
อย@างอ่ืนดAวย ท@านตAองคอยดูแลอย@างจริงจัง ฝากฝGายบริหารไวAดAวยครับ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  แถวนครอาชีวะ เสาหายไปหลายตAนเลย ขอฝากดAวยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถือโอกาสทวงเลยนะครับ ชาวบAานฝากมา เชิญท@านวัชระ  อินทรมุสิก 
 

นายวัชระ  อินทรมุสิก  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมวัชระ  อินทรมุสิก สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 1 ผมขอฝากท@านประธานสภา

ผ@านไปยังฝGายบริหาร ผมส@งเรื่องไปแลAว มีการเขAาแผนพัฒนาเทศบาลเรียบรAอย 
แต@เรื่องยังล@าชAาอยู@ เรื่องเครื่องออกกําลังกายกลางแจAงของชุมชนหัวท@า          
ซ่ึงในการประชุมท่ีชั้น 5 ผมไดAแจAงความสําคัญเปNนลําดับท่ีหนึ่ง แต@ในขณะนี้ 
ลําดับท่ีสอง สามและสี่ไดAดําเนินการแลAว ผมไม@ทราบสาเหตุ แต@ลําดับ      
ท่ีหนึ่งยังไม@ไดAดําเนินการ ขณะนี้ถนน คสล. ในเขตหนึ่งทําไปแลAวประมาณ
เจ็ดสาย ซ่ึงเปNนความสําคัญลําดับรองลงมา ชาวบAานถามมาผมถือโอกาสนี้
ถามท@านประธานผ@านไปยังฝGายผูAบริหาร 



๒๑ 
 

  เรื่องท่ี 2 ฟุตบาท ของเขต 1 กระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล 
เขตเลือกต้ังท่ี 1 ซ่ึงไดAรับการรAองเรียนมาจากชาวบAาน ไม@ทราบว@าการ
ดําเนินการก@อสรAางฟุตบาทจะแลAวเสร็จเม่ือไหร@ล@าชAามาก ชาวบAานไดAรับ
ความเดือดรAอน ผูAรับเหมาล@าชAามากผมฝากผูAบริหารชี้แจงเรื่องนี้ดAวยครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ฟุตบาทมันเล็ก ผมก็เขAาใจ หนักใจแทนท@านวัชระ ปKายโรงเรียนผม   
ประธานสภาเทศบาล ผมฝากเอาออกดAวยครับ โรงเรียนนครอาชีวปUดไปนานแลAวปKายยังอยู@เลย 

ท@านปรานมท@านก็เห็นอยู@ ฝGายบริหารช@วยดูปKายโฆษณาต@างๆ ท่ีคร@อม
ฟุตบาทตAองดําเนินการ ช@วยกันตรวจสอบ หน@วยงานราชการก็ตAองแจAงเขา 
เอกชนก็ตAองดําเนินการ ติดเต็มไปหมดช@วยกันทําใหAบAานเมืองสะอาดตา 
จังหวัดเราเปNนจังหวัดรอง ท่ี ททท. เขาส@งเสริมใหAมีการท@องเท่ียว ช@วยกัน
ตAอนรับนักท@องเท่ียวนะครับ เชิญท@านประสิทธิ์  วงศ�พิศาล 

 
นายประสิทธิ์  วงศ:พิศาล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 4 ขอฝากท@านประธานสภาไป

ยังฝGายบริหารเรื่องแสงสว@างบนทAองถนน โดยเฉพาะในเขต 4 ถนนกะโรม
และตามตรอก ซอย ของเราดับบ@อยมาก แมAแต@เสาไฮเมท (High Mast)  
ดับสนิททุกหลอด ผมไม@ทราบว@าการซ@อมแซมเสาไฮเมท (High Mast) เปNน
หนAาท่ีของผูAรับเหมาหรือหนAาท่ีของเทศบาล สงสารช@างสุเทพเราแจAงมา
บ@อยมาก ซ@อมเสร็จก็ดับอีกลมพัดก็ดับ ฝนตกก็ดับ อาจเปNนเพราะอุปกรณ�
คุณภาพไม@ไดAมาตรฐานหรือไม@ หนAาโรงเรียนทวดทองเสาไฮเมท (High 
Mast) ดับสนิททุกหลอดเลยครับและก็ดับบ@อยมาก ฝากดAวยนะครับ               
ช@างสุเทพซ@อมไม@ทันเราไม@โทษ แต@มันคงจะไม@ดับทุกวันซ่ึงจะเปNนอันตราย
ต@อผูAสัญจรไปมา ฝากท@านประธานสภาไปยังฝGายบริหารเรื่องความปลอดภัย 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  เชิญท@านสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ:ขจร  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ก@อนอ่ืนก็ตAองขอแสดงความ

ยินดีกับกรรมการท้ังสามท@าน ขอฝากใหAทําหนAาท่ีอย@างเต็มท่ี เรียนฝาก
ประธานสภาไปยังฝGายบริหาร ปaญหาก็คือเรื่องการเก็บขยะ โดยเฉพาะใน
เขต 3  ทราบว@ามีการเปลี่ยนแปลงผูAรับเหมา เขAาใจว@าตAองมีการฝsกงานแต@
เวลาล@วงเลยมาพอสมควร อยากเรียนถามว@ามีการแกAไขหรือภาคทัณฑ�กับ
ผูAรับเหมาปaจจุบันหรือไม@ โดยเฉพาะในเขต 4 เขต 5 มีปaญหามาก อีก
ประเด็นเรื่องขยะนอกถัง ผูAรับเหมาบอกว@าไม@มีระบุไวAในสัญญา ปaญหาคือ
สองสามวันไม@มาเก็บขยะ ชาวบAานก็ใส@ถุงดํามาวางไวAขAางถัง แต@วันดีคืนดี
ยากจะเก็บสองสามวันก็เขAามาเก็บสักครั้งแต@คนเก็บไม@เก็บขยะนอกถัง     
ตรงนี้มีการปรับ การลงโทษหรือไม@ ผมว@าเปNนการทํางานแบบลูบหนAา      
ปะจมูก มีการเกรงใจกัน ผมฝากเรื่องนี้ดAวย 



๒๒ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ผมไม@ชอบเลยเรื่องระบบ privatisation ผมชอบระบบราชการเราบอก 
ประธานสภาเทศบาล ใหAเขาเก็บไดA ไม@ชอบการรับเหมาของเอกชน รถก็รถเรา อะไรก็ของรัฐบาล

มาแต@ตัว ถAาเลิกไดAก็เลิกเถอะครับ เชิญท@านวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล 
 
นายวิฑูรย:  อิสระพิทักษ:กุล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมวิฑูรย�  อิสระพิทักกุล สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ดังท่ีจะเห็นว@าใน

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 ทุ@งท@าลาด จะมีหลายโครงการ
รวมอยู@ในนั้น โดยเฉพาะบริเวณพุทธภูมิท่ีอดีตนายกเทศมนตรีท@านสมนึก 
เกตุชาติ ไดAสรAางไวAเพ่ือใหAระลึกถึงพระศาสดา มีพระพุทธรูปปางยืนเปNนศรีสง@า
เปNนมงคลแก@ชาวนครศรีธรรมราช องค�พระประธานนี้ไดAรับพระราชทาน
นามจากสมเด็จพระสังฆราช ท@านไปดูเถอะครับขณะนี้สนิมกําลังเกิดข้ึนเปNน
สนิมทองเหลือง ไม@ไดAรับการดูแลเลย ผมไดAรับการรAองเรียนจากผูAหลัก
ผูAใหญ@หลายท@าน ดูแลAวไม@น@าจะปล@อยปละละเลยไดAถึงขนาดนี้ ในการจัด
กิจกรรมใดๆ ก็ดีในบริเวณพุทธภูมิ ในอดีตท่ีเคยมีการจัดไม@ว@าจะเปNน        
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็ใหAความสําคัญกับสถานท่ีพุทธภูมิแห@งนี้         
ซ่ึงเปNนหลักชัยหลักหนึ่งของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สิ่งท่ีภาคภูมิใจ 
ซ่ึงท่ีผมพูดในขณะนี้นั้นท@านปล@อยใหAมันทรุดโทรมจนไรAซ่ึงมาตรฐาน จนพ่ีนAอง
ประชาชน ชาวต@างจังหวัด นักท@องเ ท่ียวเขAาไปดูดAวยความหดหู@ ใจ        
ท@านปล@อยปละละเลยไม@ดูแลภูมิทัศน� ในอดีตวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช@น วันมาฆบูชา และอีกไม@ก่ีเพลาก็จะถึงวันวิสาขบูชา ท@านจะทําอะไรกับ
กิจกรรมเหล@านี้ ท@านใหAความสําคัญกับเขตพุทธภูมิเพียงใด ท@านเตรียมการ
จะทําอะไรข้ึนมาบAาง ใหAความสําคัญบAางหรือไม@ การฟtuนฟูการดูแลท@านไดA
ใหAความสําคัญแค@ไหน ท@านไดAเคยเขAาไปดูบAางหรือไม@ ในขณะนี้มีพ่ีนAอง
ประชาชนเขAาไปดูแลAวหลายๆ คนมาบอกผมว@าสิ่งท่ีขAาราชการ ผูAบริหารก็ดี 
เขAาไปทํากิจกรรมในแต@ละเดือน เช@น กิจกรรมยกปUvนโต หรือกิจกรรมอะไร 
ก็ตามในขณะนี้นั้น ลAวนแต@เปNนการทําเพียง เพ่ือขายผAาเอาหนAารอดเท@านั้น 
ทําใหAผ@านๆ ไป ตามหนAาท่ี แต@ท@านประธานครับ สิ่งท่ีทําดAวยใจ กับทํา
เพราะหนAา ท่ี  มันผิดกันผล ท่ีออกมาเปNนรูปธรรมมันก็แตกต@ างกัน         
เพราะอะไรเหรอครับ สิ่งท่ีเราไม@ไดAทําดAวยใจ ไม@ไดAเอาใจเขAาไปทํามัน
ต@างกัน ขาดการติดตามดูแล ผมขอฝากท@านประธานสภาผ@านไปยังผูAบริหาร
ถึงแมAจะเปNนรักษาราชการแทน ท@านก็เปรียบเสมียนผูAบริหารสูงสุดของ
เทศบาลในขณะนี้ ช@วยดูหน@อยครับ ใหAความสําคัญกับสิ่งต@างๆ ท่ีในอดีต
เปNนความรุ@งโรจน�ของเทศบาล อย@าใหAตกตํ่า ผมยังนึกไปถึงท@านเชาวน�วัศ  
เสนพงศ� ขณะท่ีท@านทําหนAาท่ี เม่ือผมไปบอกไปหาท@านฟaงผม แลAวท@านก็สั่ง
ไปยังฝGายขAาราชการใหAทํา แต@สิ่งหนึ่งท่ีผมฝากไวAแต@ยังไม@ไดAทําต้ังแต@ท@าน
ผูAอํานวยการสํานักการช@างคนเก@าขณะท่ีท@านยังมีชีวิตอยู@ ก็คือผมเคยฝากใน
ท่ีประชุมสภาแห@งนี้เรื่องการปรับปรุงสะพานราเมศวร� สะพานราเมศวร�ก็ถือ
เปNนประวัติศาสตร�ชิ้นหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเช@นกัน ผม
เคยฝากท@านว@าทางดAานทิศใตAมีสนามหนAาเมือง สะพานนครนAอย ท@านมีซุAม
ประตูอันสวยงาม แต@ทางดAานทิศเหนือของเทศบาลคือสะพานราเมศวร�       



๒๓ 
 

เรายังไม@มีการปรับปรุงภูมิทัศน�ใหAสวยงาม สะพานราเมศวร�ก็คือสะพานท่ี
จะขAามไปสู@สวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 (ทุ@งท@าลาด) แลAวก็ยังไปสู@ท่ีต้ัง
ของกองทัพภาคท่ี 4 เราปรับปรุงดAานทิศใตAอย@างเต็มกําลัง แต@ทางดAานทิศ
เหนือของเมืองของผมในเขตเลือกต้ังท่ี 3 ผมไดAพูดและมีการจดบันทึกไวA
หลายครั้ง และในครั้งนี้ผมจะพูดครั้งนี้กับผูAบริหารชุดนี้เปNนครั้งสุดทAาย และ
ขอวิงวอนแทนพ่ีนAองประชาชนชาวเทศบาลในเขตสามว@าขอใหAท@านไปสรAาง
ความเจริญใหAกับเขาบAาง อย@ามุ@งหวังแต@การสรAางหนAาตาหรือหาความรื่นเริง
สนุกสนานในการจัดงาน ไม@ว@าจัดงานตลาดของท@าน ท@านก็ทําเถอะครับ  
แต@อย@าลืมพ่ีนAองในเขตอ่ืน ท@านทําไปเถอะครับแลAวเขาจะขอบคุณท@านเอง 
และในการเลือกต้ังสมัยหนAาจะเปNนอย@างไรก็เปNนหนAาท่ีของพ่ีนAองประชาชน
ท่ีจะตัดสินอนาคตของพวกเรา ผมใคร@ขอฝากท@านประธานผ@านไปยัง       
ฝGายบริหารแต@เพียงเท@านี้ และเรื่องสะพานราเมศวร� ซ่ึงผมไดAพูดเปNนครั้งท่ี
สามสําหรับผูAบริหารชุดนี้ ผมก็จะพูดครั้งนี้เปNนครั้งสุดทAายขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  ผมไปดูทุ@งล@าลาดบ@อย ท@านมนัสดูแลใช@หรือไม@ครับ รAานสAมตํา 
ประธานสภาเทศบาล เยอะเลย เขาถามผมว@ารAานอาหารหรือสวนสาธารณะ ดินท่ีจะปรับปรุงไป

กองไวAก็ยังไม@ปรับปรุง เขาไปดูแบบท่ีอินเดียไปดูมาสมัยท@านสมนึก ผมว@า
น@าจะฟtuนฟู โทรมจริงๆทุ@งท@าลาดเรา ไปดูจังหวัดอ่ืนเราสูAไม@ไดAช@วยเถอะครับ
เรามีเวลาอีกปOสองปO แลAวท่ีชลประทานมาขุดไวAน้ําตรงนั้นใชAไดAหรือไม@
เสียดายน้ําจริงๆนะครับ ผมเสียดายผูAแทนเราก็ไม@ไดAช@วยเราเท@าไหร@               
ท่ีจํานวนมากสวนสาธารณะกว@าจะไดAมา ยากนะครับ ช@วยกันปรับปรุง
หน@อยนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือ
ไม@ไดAโปรดยกมือ เม่ือไม@มีผมจะเชิญท@านพงศ�สินธุ� เสนพงศ� รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรี กล@าวสักเล็กนAอยเชิญครับ 

 
นายพงศ:สินธุ:  เสนพงศ:  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผูAบริหาร ขAาราชการ ตAองขอบพระคุณในการประชุมครั้งนี้  ไดAผ@านญัตติ 

ขอบคุณเพ่ือนสมาชิก ขอบคุณขAาราชการ ก็ตAองนAอมรับคําแนะนําจากทุกท@าน 
แต@ผมขอยืนยันกับท@านประธานว@าการทํางานทุกครั้งผมทํางานดAวยความ
โปร@งใส เต็มท่ีขอบคุณขAาราชการทุกท@านท่ีต้ังใจในการทํางาน ในบางสิ่ง
บางอย@างท่ีบกพร@องไปบAาง คนเราอาจจะไม@รAอยเปอร�เซ็น แต@ปaจจุบัน              
ผมเชื่อว@าการทํางานของเราเปNนการทํางานท่ีน@ารักมากผมกลAายืนยัน          
ใหAเกียรติซ่ึงกันและกัน และมีอะไรสามารถแนะนําและพูดกับผมไดA 
ขอบคุณชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราชของเรา ขอบคุณเพ่ือนสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท@านท่ีใหAคําแนะนําใหAการทํางาน 

 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย:  พวกผมยี่สิบสองคนสี่สิบสี่ตาเห็นมากกว@าท@านแน@นอนครับแลAวเรา  
ประธานสภาเทศบาล จะมาบอกท@านแน@นอนครับ เราตAองรายงานท@านและจะมาบอกกล@าวท@าน

แน@นอนครับ พวกเราอยู@ขAางนอกไม@ตAองเซ็นแฟKม เซ็นเอกสารอะไร เราเห็น
อะไรเราก็จะนํามาบอกท@าน ผมเคยบอกท@านนายกคนเก@าผมไม@เคยว@าท@าน
เลยท่ีผมมาบอกชาวบAานฝากมาท้ังนั้น ท่ีผมพูดเพราะเขาเลือกผมมาเปNน
ตัวแทน ผมตAองพูดชมก็ตAองชมถAาทําไม@ดีตAองตําหนิกันบAาง คนชมมากท@าน
ตAองระวังไวAบAาง เปNนตัวของตัวเองใหAมาก ไม@มีงานอะไรรAอยเปอร�เซ็นไดA   
หกสิบเจ็ดสิบเปอร�เซ็นก็เยอะแลAว มีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม@ครับ เม่ือไม@มี          
ในวันนี้เราไดAมีการประชุมสภาเทศบาลนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ   
สมัยท่ี 2 ประจําปO พ.ศ. 2561 เรียบรAอยผมขอปUดอภิปราย และขอปUด
ประชุม ขอบคุณครับ 

 
ป8ดประชุม 11.50 น. 


